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REACTOR

‘ HET ONTHAAL 
 OVERROMPELDE ME WEL’
Vrijdag 1 juli 2016, 10 uur. De inschrijvingen voor 
nieuwe studenten gaan van start. Rector Anne 
De Paepe staat klaar om de eerste nieuwe student te 
 verwelkomen: Marie Sabbe.
 
‘Dat ik als allereerste in de rij stond, was puur toeval: 
mijn moeder en ik hadden ons in het uur vergist 
en we stonden er al vanaf negen uur. Zo’n over-
weldigend onthaal had ik niet verwacht – een rijtje 
fotografen, de rector die me verwelkomt en me 
een sweater van de UGent cadeau doet … De rector 
was overigens heel vriendelijk en heeft me veel 
succes gewenst.
 
Ik heb me ingeschreven voor de eerste bachelor 
Handelswetenschappen. Ik heb wel even getwijfeld – 
 kinesitherapie trok me ook wel aan, maar ik heb 
economie- moderne talen gestudeerd en vond dat ik 
toch wat te weinig wetenschappen in mijn bagage 
heb zitten. De latere kansen op een job speelden 
niet echt een rol bij mijn keuze. Ik weet dat ik met 
Handels wetenschappen goed zit, maar ik heb echt 
nog geen idee wat ik later wil doen. Eerst studeren 
en hard werken, dan zien we wel. Ik woon in Varse-
nare, vlak bij Brugge, en ga in september op kot. Dat 
blijft toch een grote stap in je leven. Vroeger maakte 
ik me daar wel eens zorgen over: zou ik op kot niet 
vereenzamen en in een isolement verzeilen? Daar 
ben ik intussen overheen. Mijn zus studeert al aan 
de UGent en een aantal vrienden en vriendinnen 
trekken ook naar Gent. Ik kijk er echt naar uit om 
samen met hen de stad te verkennen: de winkeltjes, 
de  bistrootjes, de straten en steegjes …’
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Een studentenvereniging –  
ook voor jou?

Aan de UGent vind je maar liefst 123 erkende studenten-
verenigingen. Ideaal om gelijkgezinde geesten te leren 
kennen – en vrienden voor het leven te maken.
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Project Utopia
Kinderen volop laten proeven van kunst en 

wetenschap: dat is het doel van het UGent-project Utopia. De 
hele zomer lang toert een mobiel atelier met meer dan 15 
kant-en-klare experimenten door de Gentse straten.
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Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.

NAAM:

IK BEN:

0 personeelslid aan de UGent

0 student aan de UGent

0  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0 schenker aan de UGent

0 geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!
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Jelle op het dak van de wereld
Jelle Veyt was ooit dakloos, maar zijn 

doorzettings vermogen redde hem: hij werd kinesitherapeut 
aan de UGent en beklom de Mount Everest – zonder de hulp 
van sherpa’s, en gedeeltelijk zonder extra zuurstof.
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Moeten onze academische 
werkreizen duurzamer?

Gangmakers van de  toekomst
De Speciale Lerarenopleiding (SLO) 
aan de UGent heeft unieke troeven: 
de praktijkstages, de lessen vakdidactiek 
en de wetenschapplijk onderbouwde 
nieuwe onderwijsconcepten bereiden je 
uitstekend voor op het mooiste beroep 
ter wereld …

U DENKT?

DIE DURFT DENKEN

EN VERDER

19
Laura gaat naar Rio!

UNIVERSE

Durf Denken glimt van trots
Op 26 mei 2016 werden de jaarlijkse 
Cuckoo Awards uitgereikt. Durf Denken 
werd onderscheiden met een bronzen 
award in de categorie ‘best content 
tool - print’. De Cuckoo Awards zijn een 
organisatie van de Belgian Direct Mar-
keting Association (BDMA) en Custo.

BRONZEN
CUCKOO AWARD 

Best Content Tool 
Print
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PROJECT 
UTOPIA
Kinderen de smaak te pakken te laten krijgen van kunst en 

wetenschap: dat is het doel van het UGent-project Utopia. 

De hele zomer lang toert een mobiel atelier met meer dan 

15 kant-en-klare experimenten door de Gentse straten. 

Telkens gaan een wetenschapper en een kunstenaar samen 

met de kinderen aan de slag. Deelnemers Francis wyffels en 

Sven Bellanger zijn alvast enthousiast.

Kinderen laten proeven 
van kunst en wetenschap
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kleine tank die tot voor het canvas rijdt, op tijd 
stopt en dan een verfspuitpistool activeert. 
Action painting, maar dan door robots.’
 
Wat ga je op Utopia precies doen?
‘Hetzelfde, maar dan beperkter in tijd. De 
 kinderen en jongeren moeten tien mi-
nuten kunnen blijven hangen of drie uur, 
 naargelang hun interesse of het uur dat ze 
weer thuis moeten zijn. Het zal soms wat 
improviseren worden, want een zesjarige 
boei je met andere dingen dan een zestien-
jarige. Maar de bedoeling blijft om een echte 
robot te  bouwen, al is het maar een pen met 
een  motortje die geometrische tekeningen 
kan  maken.’
 
Wat wil je bereiken?
‘Zelf wist ik al van jongs af aan dat ik robots 
wilde bouwen, maar dat kwam doordat ik als 
kind de kans heb gekregen om veel zomer-
kampen te doen waar ik mijn interesses kon 
exploreren. Veel jongeren krijgen die kans niet. 
En als je niet weet wat programmeren is, of hoe 
spannend het is om zelf een robot bouwen, 
kun je niet ontdekken dat je dat later wilt doen. 

Professor Francis wyffels (vakgroep Elektronica en 
Informatiesystemen) heeft zijn jeugddroom waarge-
maakt: robots bouwen. Met deze microbe wil hij kinde-
ren en jongeren graag besmetten.
 
Waarom neem je deel aan Utopia?
‘Al van bij het begin van mijn carrière wil ik meer men-
sen naar wetenschappen krijgen, en dan vooral vrouwen 
en jongeren met een allochtone achtergrond. Iedereen 
weet dat de ingenieurswetenschappen gedomineerd 
worden door blanke mannen. In totaal zijn er ongeveer 
25 procent vrouwen in onze faculteit. Het percentage 
dat computerwetenschappen doet, ligt nog lager.
 
Daarom hebben we een project opgezet om scholen 
in contact te brengen met robotica. Jongeren die nog 
nooit iets met robots gedaan hebben, krijgen een korte 
cursus programmeren. Ze leren hoe je een sensor moet 
aansluiten, krijgen enkele basisvaardigheden mechani-
ca mee en combineren dan al die zaken om hun eigen 
robots te maken. Intussen hebben we gelijkaardige pro-
jecten ook ontwikkeld in India, Argentinië en binnenkort 
ook Maleisië.
 
Twee jaar geleden zijn we begonnen met het maken 
van artbots: robots die kunst maken. Bijvoorbeeld een 

‘ WE BOUWEN EEN ECHTE ROBOT’
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Action painting 

Professor Francis wyffels met een artbot: 

‘Zo leren kinderen dat robots bouwen 

best spannend is.’

Nog te veel jongeren maken geen bewuste 
keuzes voor hun toekomst, gewoon omdat 
ze met te weinig mogelijkheden in contact 
zijn gekomen.’
 
Nog een goede raad om creativiteit 
te stimuleren?
‘Ik denk dat het onderwijs nog steeds te 
veel focust op theorie en te weinig op een 
leuke leerbeleving. Toegegeven, de theorie 
 interesseerde mij ook wel, maar ik zag toch 
veel briljante en creatieve geesten gefrus-
treerd raken door het systeem. Leerkrach-
ten moeten er volgens mij nog meer voor 
openstaan om uit hun eigen vakgebied te 
treden. Waarom kunnen een taalkundige en 
een wiskundige niet  samen een les geven 
rond grammatica ontleding met de compu-
ter? Dat kan  perfect, maar je er moet er wel 
voor  samenzitten.
 
Nu, ik heb wel het gevoel dat er iets beweegt. 
Veel leerkrachten staan open voor nieuwe 
pedagogische projecten. Alleen is de adminis-
tratieve last zo groot geworden dat ze er vaak 
te weinig tijd voor hebben.’

Sven Bellanger is wetenschappelijk illustrator. 
Vorig jaar nam hij deel aan Post Mortem, een 
grote tentoonstelling opgezet door de UGent 
om het snijvlak tussen wetenschap en kunst te 
exploreren. Nu gaat hij met plezier mee op stap 
met Utopia.

Waarom?
‘Zelf was ik altijd al geïnteresseerd in zowel 
wetenschap als tekenen. Uiteindelijk ben ik 
wetenschappelijk illustrator geworden: ik maak 
illustraties van bijvoorbeeld operaties of het 
menselijk lichaam, maar ook van bloemen en 
planten. Je zou kunnen zeggen dat ik op mijn 
eentje het snijvlak tussen kunst en wetenschap 
vertegenwoordig (lacht).
 
Vroeger had je relatief veel wetenschappelijk il-
lustratoren, vandaag zijn we eerder een uitster-
vend ras. De opkomst van de digitale fotografie 
heeft foto’s veel sneller en goedkoper gemaakt. 
Toch heeft ons vak nog nut. Foto’s tonen soms 
te weinig, omdat sommige delen niet scherp 
genoeg of gewoon onduidelijk zijn. Soms tonen 
ze ook te veel, zodat ze niet exact overbrengen 
wat de wetenschapper in zijn boek of artikel 

‘ BETER LEREN KIJKEN’
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Ogen doen 
opengaan 

Sven Bellanger: 

‘Door te tekenen leer je 

scherper observeren.’

wil beklemtonen. Een illustrator ondersteunt 
en verduidelijkt op een visuele manier wat de 
wetenschapper met taal wil communiceren.’
 
Wat ga je op Utopia precies doen?
‘Ik ga kinderen tekenles geven. Bijvoorbeeld 
door ze de contouren van hun eigen hand te 
laten tekenen en daarna de botjes in hun hand. 
Die kunnen ze zelf zien en voelen. Zo ondervin-
den ze de medische wereld letterlijk aan den 
lijve. Een beetje zoals Da Vinci, het grote voor-
beeld, zijn anatomische kennis gebruikte om 
betere tekeningen en schilderijen te maken.
 
De kinderen hoeven niet noodzakelijk te kun-
nen tekenen. Belangrijk is dat ze leren kijken. 
Door te tekenen leer je beter observeren, waar-
door je ook meer leert over wat je tekent. Zelf 
merk ik soms dingen op die de wetenschapper 
waar ik voor werk over het hoofd heeft gezien. 
Details natuurlijk, maar toch: soms moet daar-
door een artikel worden aangepast.’
 
Wat wil je bereiken?
‘Ik wil vooral de interesse aanwakkeren: kijk 
eens in wat voor een fantastische wereld we 
leven. Als die boodschap overkomt, ben ik al 

tevreden. Die verwondering heb ik trouwens 
zelf ervaren toen ik voor de plantentuin in 
Meise begon te werken. In het begin moest ik 
vooral grassen tekenen. Dat lijkt nogal saai, 
maar zelfs in grassen zit een enorme variëteit 
en het is geweldig om telkens nieuwe soorten 
te leren kennen.’
 
Nog een goede raad om creativiteit 
te stimuleren?
‘Laat kinderen en jongeren zelf zoveel mogelijk 
ontdekken. Dat is de beste leerschool die er is. 
Pas toen ik zelf naar Maastricht ging, de enige 
erkende school voor wetenschappelijk teke-
naars in Europa, zijn mijn ogen opengegaan. 
Daar kreeg je de mogelijkheid alles zelf te leren 
(in)zien, en dan blijft wat je geleerd hebt ook 
veel beter hangen. Een manier van lesgeven die 
ik nu zelf tracht toe te passen bij mijn studen-
ten. Soms zijn ze zo gefocust op details dat ik 
gewoon even het werk uit hun handen neem 
en een stapje achteruitzet. We hoeven zelfs 
geen woord te zeggen: ze zien het zelf meteen: 
ja, dat klopt niet.’

www.UGent.be/utopia
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Exploreren  

Professor emeritus Christian 

Burvenich: ‘We willen 

kinderen nieuwe interesses 

laten verkennen.’

Utopia wil de jongste bewoners van de Gentse buurten laten 
proeven van kunst en wetenschap en hen zin doen krijgen in 
meer. Het project is de opvolger van Wetenschap op straat, 
dat in 2013 met een mobiel laboratorium door Gent toerde. 
Het legt ook nieuwe accenten: naast wetenschap is ook kunst 
prominent op Utopia aanwezig. Professor emeritus Christian 
Burvenich, promotor van het project, legt uit waarom.
 
Christian Burvenich: ‘Ik word al heel lang gefascineerd door de 
raakvlakken tussen wetenschap en kunst. Natuurlijk is weten-
schap meer aan specifieke regels gebonden dan kunst, maar ze 
steunen allebei op creativiteit. Zonder creativiteit missen zowel 
kunst als wetenschappen hun doel en worden ze banale bezighe-
den met weinig inhoud. De zoektocht kan dan niet meer boeien.’
 
‘Neem nu de evolutietheorie. Charles Darwin heeft op creatieve 
wijze verschillende wetenschapsdisciplines met elkaar in ver-
band gebracht en zo een van de meest robuuste wetenschappe-
lijke theorieën opgebouwd. Jaarlijkse schenk ik een fraai boek 
aan een student die de beste scriptie over evolutie maakt op het 
Atheneum Voskenslaan in Gent, waar ik ooit zelf student was. Ik 
ben iedere keer verrast over de kwaliteit van die werkjes.’
 
‘Utopia beantwoordt meteen ook aan mijn tweede fascinatie: 
jongeren en vooral kinderen in contact brengen met dingen die 
ze niet kennen om op die manier hun creativiteit te stimuleren, 
van jongs af aan. Zelf ben ik als jonge knaap samen met mijn 
neven opgevoed door mijn moeder, mijn tante en mijn groot-
moeder. Het was in de jaren vijftig niet gemakkelijk voor hen, 
maar ik heb wel optimale kansen gekregen. Aan moederszijde 
had ik een heel muzikale familie, maar dat was geen beletsel 
om via hun vriendenkring in contact te komen met weten-
schappers. Zo kon ik al heel jong rondkijken in het laboratori-
um van professor Jan Hublé (biologie) die mijn interesse voor 
wetenschappelijk onderzoek wist aan te wakkeren.’
 
‘Als kind heb ik dus impulsen gekregen van beide zijden, waardoor 
ik kon kiezen tussen verschillende richtingen. Maar niet alle kin-

deren krijgen die kans. Utopia wil kinderen hetzelfde forum bieden als 
ik zelf heb gehad. We willen het heel laagdrempelig houden. Vandaar 
ook dat we geen eenmalig evenement organiseren, maar de hele 
zomer lang op verschillende plaatsen in Gent opduiken.’
 
‘De volledige titel van het project luidt: Utopia, een proeftuin met 
kunst en wetenschap voor kinderen. Utopia verwijst naar het boek 
van Thomas More en de ideale maatschappij waar wij allen naar 
streven. Een proeftuin verwijst naar iets organisch, het aftasten 
van interesses, het experimenteren. Die inkijk willen we de jongste 
bewoners van de 19e-eeuwse Gentse stadsgordel aanbieden.’

Voel je je als wetenschapper, kunstenaar of sympathisant aangespro

ken om actief te participeren aan een volgende editie van het project? 

Neem dan contact op met Céline Van Rijckeghem, tel. 09 264 82 59.

 

Je kunt je sympathie laten blijken door een gift op het rekeningnum

mer IBAN: BE26 3900 9658 0329, met als mededeling ‘Utopia’. Vanaf 

40 euro krijg je een fiscaal attest. Meer informatie: cel Fondsen

werving, Universiteitsfonds@UGent.be, tel. 09 264 83 31.

‘ EEN PROEFTUIN  
OM TE EXPERIMENTEREN’
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facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

Sofie Piepers @spiepers 
22 juni 2016

Onder de indruk van niveau 
#laatstejaarsstudenten #diergeneeskunde 
tijdens masterproefverdedigingen @ugent. 

#knap

#UGent
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DE UGENT TOONT  
TEXTIELINNOVATIES OP DE JAARBEURS

 
Van 10 tot en met 18 september 2016 vindt in 
Flanders Expo de Jaarbeurs plaats. Ook dit jaar 

laat de UGent er een breed publiek kennismaken 
met innoverend onderzoek. Op stand 1671 

presenteert de vakgroep Textielkunde innovaties 
in intelligent textiel, nanovezels, kunstgras 

en composieten.
 

Intelligent textiel kan onder meer elektriciteit 
geleiden, licht geven en zelfs je hartslag meten. 
Nanovezels zijn met het blote oog niet te zien 

en hebben net daardoor unieke eigenschappen. 
Kunstgras is een specialiteit van de vakgroep 

Textielkunde: overal ter wereld testen medewerkers 
de kwaliteit van kunstgrasvelden voor o.a. voetbal, 

rugby en hockey. Elke sport gebruikt een ander 
kunstgras – op de Jaarbeurs kun je dat uittesten. Je 
ontdekt ook hoe textielversterkte composieten ons 

leven lichter maken, bijvoorbeeld in de auto.
 

Ook student-ondernemers van Durf 
Ondernemen – het expertisecentrum voor 
student-ondernemerschap aan de UGent – 

zijn op de Jaarbeurs te zien. Ze krijgen er 
de kans hun project rechtstreeks aan de 

consument te presenteren.

www.UGent.be/jaarbeursgent

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
LANCEERT ONDERZOEKSPLATFORM

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent 
is de thuisbasis van 520 wetenschappers, levert elk 

jaar zowat 60 doctoraten en 1000 peer-reviewed 
publicaties af en heeft actieve onderzoeksgroepen in 
filosofie, archeologie, kunst, culturele studies, taal- en 
letterkunde enz. Een nieuw online platform maakt al 
het onderzoek over de hele faculteit heen zichtbaar, 

zowel intern als extern. Het nieuwe onderzoeksplatform 
maakt gebruik van de administratieve en bibliografische 
gegevens die al in de diverse databanken van de UGent 

zitten. De onderzoekers beheren zelf alle gegevens 
over hun profiel, het eigenlijke onderzoek en de 

onderzoeksgroepen. Zodra gegevens zijn opgeladen, 
zijn ze meteen zichtbaar voor de buitenwereld.

http://research.flw.ugent.be

BEZOEK HET UGENT-PATRIMONIUM 
OP OPEN MONUMENTENDAG

Tijdens de Open Monumentendag op 11 september 
2016 zijn klassiekers zoals de Aula, Het Pand en de 

prachtig gerenoveerde Emile Braunschool – waar enkele 
vakgroepen van de faculteit Rechtsgeleerdheid onder-
dak hebben gekregen – vrij te bezoeken. Een bezoekje 
waard is zeker ook het het Plateaucomplex, oorspron-
kelijk het Instituut voor de Wetenschappen (Rozier 44). 
De renovatie van de straatgevels en enkele interieurs is 
al voltooid en de vervlogen grandeur van dit architec-

turale pareltje wordt stilaan hersteld. Je kunt er – al dan 
niet nostalgisch – ronddwalen en de in aanbouw zijnde 

 Faculteitsbibliotheek  Letteren en Wijsbegeerte bezoeken.

www.UGent.be/openmonumentendag



Een studentenvereniging: ook iets voor jou?

MAAK VRIENDEN
VOOR HET LEVEN
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Aan de UGent krijg je een unieke kans om 

gelijkgezinde geesten te ontmoeten, samen 

van alles en nog wat te ondernemen – en 

vrienden voor het leven te maken. Momenteel 

zijn er maar liefst 123  erkende studenten-

verenigingen. Vier door gewinterde  studenten 

wijzen je de weg.

VOOR ELK WAT WILS
Pieter De Pauw (lerarenopleiding Taal- en  Letterkunde) 
is sinds 1 juli 2016 de nieuwe studentenbeheerder 
aan de UGent. Hij staat als coördinator van de dienst 
Studenten activiteiten (DSA) in voor de erkenning van 
nieuwe verenigingen, verleent subsidies voor activitei-
ten en verricht de nodige controles. Hij beheert ook het 
gebruik van de zalen in het studentenhuis De  Therminal 
en behartigt de belangen van de studenten bij de uni-
versitaire en stedelijke overheden.
 
‘Studentenverenigingen zijn het zout in de pap van het 
universitaire leven: ze loodsen je door je studies, maken 
je wegwijs in het studentenleven en zorgen voor fun en 
ontspanning. Vaak doen ze ook vriendschappen voor 
het leven opbloeien. Ze zijn bovendien erg divers. De 
bindende factor kan de opleiding zijn, maar ook het 
studentenhome, de regio van herkomst, culturele of 
maatschappelijke interesses, politieke of ideologische 
overtuigingen. Iedereen vindt wel een gezelschap om 
zich thuis te voelen en zich persoonlijk te ontplooien.’
 
‘Het mooie is bovendien dat onze verenigingen ook best 
veel realiseren. Ze leren studenten vanuit een gezonde 
kritische houding zaken in vraag te stellen. Zo dragen ze 
meer dan hun steentje bij tot het Durf Denken-gehalte 
van deze instelling.’

15

Engageer je! 

Pieter De Pauw is de nieuwe – en 

enthousiaste – studentenbeheerder 

aan de UGent.



DE VOLLE 360°
Benoit De Vrieze (burgerlijk ingenieur Computer-
wetenschappen) zwaaide onlangs af als voorzitter van 
het FaculteitenKonvent Gent. Het FK groepeert 29 oplei-
dingsgebonden verenigingen – faculteitskringen – die 
samen een kleine 20.000 leden vertegenwoordigen. 

‘De werking van de doorsnee faculteitskring stoelt op 
drie pijlers: academische vorming, ontspanning en so-
ciaal engagement. De rode draad is dat ze de studenten 
willen samenbrengen. In de loop der jaren zijn ze zich 
ook veel professioneler gaan organiseren.’
 
Een hartelijk welkom
‘Ben je een nieuwe student en zoek je je weg aan de 
universiteit? Dan maakt je faculteitskring je zeker weg-
wijs. De vereniging organiseert kennismakingsactivitei-

ten en boekenverkopen, maakt afspraken om 
cursussen zo goedkoop mogelijk te bundelen 
en te drukken … Heel interessant zijn ook de 
meer carrièregerichte events, zoals gespecia-
liseerde jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en soft 
skill trainingen. Er zijn de vele lezingen, debat-
ten en studiereizen en we mogen natuurlijk 
ook de fuiven niet vergeten, van themafeestjes 
op café tot galabals. De ene faculteitskring is 
al wat studentikozer dan de andere. Maar stuk 
voor stuk bestrijken ze met een brede waaier 
aan activiteiten de volledige 360° van het 
rijke  studentenleven.’
 
‘Als de media over studentenverenigingen be-
richten, komen ze vaak niet verder dan cliché-
matige verslagen van cantussen en dopen. In 
de praktijk krijgt slechts een minderheid van de 
studenten daar ooit mee te maken. Sinds 2006 
verbinden de verenigingen zich er trouwens 
toe om zelf voor regulering te zorgen. Aan het 
begin van elk academiejaar komen ze bijeen op 
het stadhuis om een doopcharter te onder-
tekenen. Daarin engageren ze zich om hun 
doop op een veilige en respectvolle manier te 
laten  verlopen.’
 
Werken aan het imago
‘De voorbije maanden heeft het Faculteiten-
Konvent Gent een imagocampagne opgezet om 
ook de vele minder bekende facetten van het 
studentenleven eens op een positieve manier 
in beeld te brengen. Om de Erasmusstuden-
ten warm te maken voor hun faculteitskring 
hebben we bovendien een groot deel van de 
informatie in het Engels vertaald.’

16 DURF DENKEN

Wegwijs
Benoit De Vrieze: ‘Als je als nieuwe 

student je weg zoekt, dan maakt je 

faculteitskring je zeker wegwijs.’ 
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SAMEN STERK
Amira Adam (Archeologie) was het voorbije 
jaar voorzitter van UGent1010, een studenten-
vereniging die zich actief inzet voor een duur-
zamere maatschappij. 

‘We bestaan al een kleine zes jaar, maar pas 
recent hebben we een erkenning aangevraagd. 
Onze voorgangers in het bestuur vonden dat 
UGent1010 maar beter een buitenbeentje kon 
blijven. Daar staat tegenover dat we nu binnen 
het Werkgroepen & Verenigingen Konvent 
(WVK) veel vlotter samenwerkingsverbanden 
kunnen aangaan. We kunnen ook makkelijker 
lokalen reserveren.’

‘Bouwen aan een duurzame wereld betekent 
ook werk maken van een duurzame univer-
siteit. De UGent evolueert vast en zeker in de 
goede richting, maar alles kan beter. We kaarten 
geregeld knelpunten aan in onze contacten met 
het Duurzaamheidskantoor van de UGent en met 
UGent’ers zoals milieucoördinator Riet Van de 
Velde. Het is sowieso een unieke ervaring om als 
student samen met de instelling nieuwe projec-
ten te kunnen opzetten.’
 
Lanceerplatform voor ideeën
‘Eigenlijk is UGent1010 meer een ontmoetings-
platform dan een vereniging met strak omlijn-
de doelen. Wij zijn een groep vrienden met een 
gemeenschappelijke passie voor duurzaam-
heid. Hoe we dat principe precies invullen, kan 
behoorlijk verschillen. Ik heb bijvoorbeeld een 
totaal ander profiel dan een student genees-
kunde. Dat maakt het net zo interessant. In de 
schoot van UGent1010 zijn al heel wat initia-

tieven ontkiemd die na verloop van tijd sterk genoeg 
stonden om op eigen kracht door te gaan. Het Duur-
zaamheidspact zet zowel vakgroepen als studenten aan 
om hun impact op het milieu te verkleinen. RestFest 
is een mobiele fietskeuken die voedsel overschotten 
ophaalt, voedzame maaltijden bereidt en ze verdeelt 
onder kansarme – al dan niet  studerende – Gentenaars. 
En StuJardin beheert aan de faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen en op campus Sterre een moestuin 
waar studenten en UGent-medewerkers samen groen-
ten, fruit en kruiden kweken en oogsten.’
 
‘Als je niemand in een vereniging kent, is het uiteraard niet 
evident om de stap te zetten. Maar laat dat je vooral niet 
tegenhouden. Samen maken we het verschil! Wie dat wil, 
kan al voor 1 euro lid worden. Je krijgt dan meteen ook 
10 procent korting bij een aantal duurzame handelszaken. 
Alle beetjes helpen nu eenmaal om de mensen aan het 
denken te zetten over een bewuster en duurzamer leven.’

Korting 

Amira Adam van UGent1010: ‘Voor 

1 euro word je lid en krijg je korting bij 

een aantal duurzame handelszaken.
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EEN WARM NEST

Jasmijn Dobbeleers (Criminologie) draait sinds jaar 
en dag mee binnen het Home Konvent, dat de ze-
ven studentenhomes van de Associatie Universiteit 
Gent  overkoepelt.

‘In elk home leidt een homeraad met een verkozen 
praesidium het studentenleven in goede banen. 
Iedereen die er een kamer betrekt, is automatisch lid 
van de homeraad. Elke week staat er wel een of andere 
activiteit op het programma, binnen de muren van het 
home of daarbuiten. In september beginnen we de eer-
ste avond al meteen met een bescheiden feestje: bij een 
bak bier maken studenten die op dezelfde gang wonen 
op een prettige manier kennis met elkaar. Meteen na die 
eerste week organiseren we ook het nieuwe bewoners-
weekend: in een stadsspel leren ze zowel elkaar als de 

leukste plekjes van Gent beter kennen. Niet veel 
later plant de homeraad dan nog een algemeen 
infomoment, vaak gekoppeld aan een ontspan-
ningsavond. Het is zeker nuttig om eens te ho-
ren hoe het leven in een studentenhome in de 
praktijk georganiseerd wordt. Per slot van reke-
ning leef je met een grote groep mensen samen 
op een relatief kleine oppervlakte en deel je ook 
een keuken en sanitaire voorzieningen.’
 
Sociaal vangnet
‘Gezamenlijke activiteiten zijn niet alleen ideaal 
om vriendschapsbanden te smeden maar 
helpen je ook om nu en dan eens stoom af te 
laten. Aan de UGent gaan studeren en het veili-
ge nest verlaten, is voor veel mensen behoorlijk 
spannend. Het is goed om je omringd te weten 
door studenten die hetzelfde meemaken of die 
je met nuttige tips op weg kunnen helpen. In 
een studentenhome vorm je met z’n allen een 
gemeenschap op zich. Je buren zijn zo’n beetje 
je sociale vangnet. Als je van je tijd aan de 
UGent een succes wil maken, is het belangrijk 
dat je goed in je vel zit. Je buren hoeven niet 
per se allemaal goede vrienden te worden, 
maar het is veel leuker als je contacten verder 
gaan dan een occasionele goeiedag.’

MEER WETEN?

Een overzicht van alle verenigingen en konventen
student.UGent.be/konventen/alle.php

Dienst Studentenactiviteiten

student.UGent.be

FaculteitenKonvent en faculteitskringen

www.fkgent.be

HomeKonvent
student.UGent.be/hk

UGent1010
www.UGent1010.be

Feestje! 

Jasmijn Dobbeleers: 

‘Op je eerste avond in het 

studentenhome vergasten we 

je al meteen op een bescheiden 

kennismakingsfeestje.’
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k droom al van jongs af van de Olympische Spelen. 
Die droom werd plots heel concreet toen het Belgi-
sche meisjesteam twee jaar na elkaar elfde werd op 
het WK. In april hebben we ons dan via het Olympisch 

Test Event geplaatst. We gaan met zes meisjes naar Rio, 
vijf effectieven en één reserve. Stiekem hoop ik ook op 
individuele finales allround en op de brug, mijn favoriete 
toestel. Veel turnsters hebben een vergelijkbaar technisch 
niveau. Het komt er vooral op aan geconcentreerd te blij-
ven en de stress goed onder controle te houden.
 
Het voorbije jaar was in meerdere opzichten bijzonder. Ik 
begon aan mijn universitaire studies, maar tegelijk waren 
het de belangrijkste maanden van mijn hele turncarrière. 
In het eerste semester heb ik die twee uitdagingen zo 
goed mogelijk gecombineerd. Dankzij mijn topsport-
statuut heb ik aan de UGent behoorlijk wat faciliteiten. Zo 
kan ik practica verplaatsen en kiezen hoeveel studiepun-

ten ik opneem. Een medestudente heeft me enorm goed 
geholpen en ik heb bij het monitoraat bijlessen gevolgd 
op uren die me beter uitkwamen. Ik heb enkele examens 
afgelegd, met succes, maar uiteindelijk heb ik wijselijk 
besloten om tijdelijk alles op mijn sport te zetten. Als je 
ruim 30 uur per week moet trainen, ben je gewoon te moe 
om te studeren.
 
Ik kan op dit moment onmogelijk zeggen hoe lang ik hier 
nog mee doorga. Na de Olympische Spelen volgt traditio-
neel een rustig jaar, zonder veel competities. Ik zal me dan 
sowieso weer meer op mijn studies concentreren, want ik 
ben vastbesloten om mijn diploma te halen. Biomedische 
Wetenschappen interesseren me echt wel en ik kan er 
later veel kanten mee uit.’

Volg de Olympische avonturen van Laura op

www.gobelgym.be

I
EEN MOEILIJKE SPREIDSTAND 

Op 5 augustus 2016 beginnen in Rio de 

 Olympische Zomerspelen. Net op die dag 

wordt Laura Waem, studente eerste 

bachelor  Biomedische Wetenschap-

pen, 19. Twee dagen later probeert 

ze zich in de artistieke gymnastiek te 

kwalificeren voor een of meer  finales.



het mooiste beroep?
Klaar voor

Lerarenopleiding aan de UGent heeft unieke troeven
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oor wie denkt dat aan de lerarenopleiding 
sinds het aggregaat niets veranderd is: think 
again. In 2006 is het decreet lerarenopleidin-
gen goedgekeurd. Wie universitair onderwijs 

gevolgd heeft en leraar wil worden, moet sindsdien 
de specifieke lerarenopleiding (SLO) volgen. Daarnaast 
bestaat er ook een geïntegreerde lerarenopleiding, 
voor wie wil lesgeven in het kleuteronderwijs, het lager 
onderwijs en de eerste graad van het secundair.

Volwaardig studiejaar
De hervorming van 2006 heeft aan de universiteiten 
geleid tot een fikse kwaliteitsverhoging, zegt Anneleen 
Jachowicz, stagecoördinator SLO aan de UGent. ‘Niet dat 
de vroegere aggregatieopleiding zo slecht was, maar het 
ging toch eerder om een beperkt studiecurriculum van 
34 studiepunten en amper twintig lesuren stage. Dat is 
nu helemaal veranderd. De SLO aan de universiteiten is 
uitgegroeid tot een volwaardig studiejaar van 60 studie-
punten, met een sterke klemtoon op praktijkstage, 
vakdidactiek en wetenschappelijke onderbouw.’

Het decreet SLO gaf ook de centra voor volwassenenon-
derwijs (CVO’s) het recht om diploma’s SLO uit te reiken, 
als opvolger voor het vroegere D-attest. Dat zorgde 
soms voor een onnodige concurrentiestrijd. Professor 
Ruben Vanderlinde (vakgroep Onderwijskunde en voor-
zitter opleidingscomissie SLO): ‘Intussen is bij iedereen 
de overtuiging gegroeid dat we de krachten beter bun-

delen. Vandaar dus het Goede-Vrijdagakkoord: 
de universiteiten reiken voortaan het diploma 
uit, maar zullen wel samenwerken met de 
CVO’s bij de eigenlijke opleiding. Elke partner 
heeft immers unieke troeven. De CVO’s hebben 
bijvoorbeeld meer expertise in de opleiding van 
zij-instromers, met veel flexibelere leerpaden.’

Praktijk
Maar laat het ons hebben over de troeven van 
de UGent voor de lerarenopleiding. Anneleen 
Jachowicz: ‘Ten eerste is er dus de klemtoon 
op de praktijk. Onze studenten krijgen veel 
stage-uren achter de kiezen, waardoor ze beter 
voorbereid zijn op het leraarschap. Die stages 
zijn ook divers: onze leraren in opleiding geven 
niet alleen les in het ASO, maar ook in het BSO 
of TSO, in de hogeschool of een educatieve 
setting buiten het onderwijs.’

Ruben Vanderlinde: ‘Een tweede troef zijn de 
lessen vakdidactiek, afgestemd op de speci-
fieke vooropleiding van de student. Als master 
geschiedenis krijg je een opleiding over hoe 
je historisch bewustzijn bijbrengt aan adoles-
centen. Masters economie leren hoe ze een 
mini-onderneming moeten begeleiden, mas-
ters in de chemie hoe ze een laboratorium-
setting didactisch kunnen aanpakken. Je doet 

Op Goede Vrijdag 2016 keurde de Vlaamse Regering 

een conceptnota goed over de opleiding tot leraar. 

Het belangrijkste punt: vanaf 2019 zal een diploma 

voor leraren met een master- of bachelordiploma 

alleen kunnen worden uitgereikt door universiteiten 

en hogescholen. 

V
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 didactische kennis op over jouw vakgebied, 
naast algemene richtlijnen. En je wordt bege-
leid door mensen die zelf nog in het secundair 
onderwijs lesgeven, en dus met beide voeten in 
de praktijk staan.’

‘Tot slot is er de wetenschappelijke onderbouw. 
Veel van de concepten over nieuwe techno-
logieën in het onderwijs, peer-to-peer-leren, 
omgaan met diversiteit en meertaligheid, zijn 
hier aan de UGent ontwikkeld en getest. Die 
wetenschappelijk onderbouwde innovaties zor-
gen ervoor dat de leraren in spe sterker staan. 
Want de klas van de toekomst wordt steeds 
meer gedifferentieerd, op alle vlakken.’

Internationaal geldig
Het nieuwe Goede-Vrijdagakkoord betekent 
op verschillende vlakken een doorbraak, zegt 
Anneleen Jachowicz. ‘Ten eerste zullen, zoals 
gezegd, alleen universiteiten en hogescholen 
nog diploma’s uitreiken aan masters en ba-
chelors die leraar willen worden.’

‘Dat is ook op internationaal vlak goed nieuws. 
Doordat ze momenteel nog niet uitsluitend 
universitair is, is de Vlaamse lerarenopleiding 
niet opgenomen in de Europese kwalifica-
tiestructuren. Daardoor wordt het uitgereik-
te diploma niet automatisch gelijkwaardig 
verklaard in andere landen. Een ingenieur uit 
Vlaanderen kan probleemloos aan de slag in 
Spanje en omgekeerd, voor leraren is dat niet 
zo. Zij moeten geval per geval bewijzen dat hun 

diploma wel degelijk acade-
misch niveau haalt. Dat leidde 
af en toe tot problemen. Vanaf 
2019 zijn die normaal gespro-
ken van de baan.’

Vele wegen naar Rome
Een tweede grote verande-
ring in 2019: de mogelijkheid 
om in een bepaald univer-
sitair vakgebied af te stude-
ren als educatieve master. 
Ruben Vanderlinde: ‘Je zult 
dus kunnen afstuderen als 
master in de geschiedenis 
óf als educatieve master in 
de geschiedenis. Je master-
proef kan dan bijvoorbeeld 
een vakdidactisch onderzoek 
zijn: hoe kun je een bepaald geschiedkundig concept 
aanbrengen bij je leerlingen, wat is hun leerwinst, 
wat betekent dat voor de leraren. Voor de masters 
betekent dat een bijkomende keuzemogelijkheid: een 
specialisatie in onderwijs, naast andere, meer vak-
inhoudelijke  specialisaties.’

‘De achterliggende redenering is volgens mij om zoveel 
mogelijk wegen naar het beroep van leraar te creëren. 
Na je bachelorjaren zul je een educatieve master kun-
nen beginnen. Als je al een masterdiploma hebt en na 
een paar jaar toch besluit om in het onderwijs te gaan, 
kun je zij-instromer worden. Je kunt leraar worden via 
werkplekleren. Of je kunt na je masterdiploma een 
SLO-opleiding volgen – die na 2019 waarschijnlijk een 

Wetenschappelijk 
onderbouwd 

Anneleen Jacowicz en Ruben 

Vanderlinde: ‘Veel van de nieuwe 

onderwijsconcepten zijn aan de UGent 

ontwikkeld en getest. Met die innovaties 

sta je als leraar sterker.’
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andere naam zal krijgen. En je kunt die universitaire 
opleidingen niet alleen in Gent volgen, maar ook op 
verschillende andere locaties, in samenwerking met de 
CVO’s. Daarover zijn nu volop gesprekken aan de gang.’

Mooiste ter wereld
Tot slot, misschien niet onbelangrijk: waarom zou je 
zo’n lerarenopleiding überhaupt beginnen? Anneleen 
Jachowicz: ‘Mensen zien de opleiding nog te eng: je kunt 
ermee in het onderwijs gaan, en that’s it. Maar je krijgt 
hier ook heel wat generieke vaardigheden mee die je 
in andere beroepen van pas komen: presentatie- en 
communicatievaardigheden, kennis van intermenselijk 
gedrag enzovoort. Je vindt onze afgestudeerden niet 
alleen in scholen, maar bijvoorbeeld ook in educatieve 

centra, musea, het bredere sociaal-cultu-
rele werkveld, vormingscentra – sommigen 
worden zelfs vertegenwoordiger. Als je jezelf 
aan adolescenten kunt verkopen, kun je alles 
verkopen (lacht).’

Ruben Vanderlinde: ‘Los daarvan is lesgeven 
natuurlijk een van de mooiste beroepen ter 
wereld. Je draagt niet alleen je passie voor je 
vakgebied over aan je leerlingen, je bent ook 
actief bezig met een hele generatie jongeren. Je 
bent een gangmaker van de toekomst – zoals 
we het in onze folder zo mooi formuleren.’

www.UGent.be/nl/studeren/lerarenopleiding
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‘OOIT DAKLOOS 
NU OP HET DAK 
VAN DE WERELD’

e wou zonder extra zuurstof naar de 
hoogste top van de wereld. Verleg je 
graag je grenzen?
Jelle Veyt: ‘Eigenlijk wel. Misschien heeft dat 

te maken met mijn oudere broers. Die hebben me altijd 
gepusht. Zo haalden ze de steunwieltjes van mijn kin-
derfiets zodat ik als peutertje al leerde fietsen op een 
tweewieler. Ik ben ook altijd heel sportief geweest. Zelfs 
toen ik op mijn 17de in een kraakpand woonde, ging ik 
vaak lopen en fietsen.’
 
Hoe komt een jongen van 17 in een kraakpand terecht?
Jelle Veyt: ‘Problemen thuis met mijn vader. Op een 
bepaald ogenblik moest – en wou – ik vertrekken, al 
kon ik niet meteen ergens terecht. Ik wou ook mijn 
eigen boontjes doppen, in medelijden had ik geen zin. 

Jelle Veyt leefde een tijdje op straat, maar zijn 

doorzettingsvermogen redde hem: hij werd 

kinesitherapeut aan de UGent, fietste meer dan 

13.000 km en beklom de Mount  Everest – 

zonder de hulp van  sherpa’s, en 

gedeeltelijk zonder extra zuurstof.

Soms kan ik behoorlijk koppig zijn. Dat is ook 
de reden waarom ik de dingen bereik die ik 
bereikt heb.’
 
Een zware periode?
Jelle Veyt: ‘Fysiek wel. Je leeft drie jaar zonder 
water en elektriciteit. Maar mentaal vond ik 
het minder zwaar dan thuis. Ik heb toen ook 
geleerd om niet zomaar op te geven. Als het 
geregend heeft en het lukt je niet meteen om 
vuur te maken, dan moet je wel een ande-
re manier zoeken om water op te warmen. 

J
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Samen op de top
Jelle Veyt tussen twee collega-klimmers: de Mexicaan 

David Liano (links) en de Tunesiër Tahar Manaï.

 Gelukkig trok ik op met mensen die iets wilden maken 
van hun leven, niet met junks. Op je 17de ben je nog 
heel beïnvloedbaar.’
 
Ging je naar school?
Jelle Veyt: ‘Ja, ik volgde fotografie aan de kunsthumani-
ora. Na mijn middelbaar ben ik gestopt met studeren. 
Ik wou geld verdienen. Drie jaar lang heb ik gewerkt als 
bouwvakker, als onderhoudstechnicus … Toen mijn ou-
ders uit elkaar gingen, kon ik bij mijn moeder intrekken 
en ben ik opnieuw gaan studeren.’
 
Waarom koos je voor kinesitherapie?
Jelle Veyt: ‘Toen ik 17 was, werd een vriendin van mij 
aangereden. Ze belandde in een coma en was half 
verlamd. De dokters hadden haar al bijna opgegeven. 
Maar ze kwam erdoor, onder meer dankzij de inzet van 
de kinesitherapeuten. Dat heeft op mij een grote indruk 
gemaakt. Als kinesitherapeut maak je een groot verschil 
in iemands leven. Het is een nobel beroep, vind ik. Daar-
om doe ik mijn job ook zo graag.’
 
Vielen de studies zelf goed mee?
Jelle Veyt: ‘Ja. Ik wou eerst kinesitherapie aan de hoge-
school volgen, maar na de fusie kon dat al niet meer. 
Ik dacht dat universiteit te hoog gegrepen zou zijn. 
Soms heb ik last van faalangst, maar in plaats van op te 
geven, ga ik dan extra hard werken. Twee maanden voor 

de start van het academiejaar begon ik al te studeren. 
Je zou het misschien niet zeggen, maar eigenlijk ben ik 
een perfectionist. Ik bereid me altijd tot in de puntjes 
voor als ik moet presteren.’
 
Heb je ook genoten van je studententijd?
Jelle Veyt: ‘Tijdens het academiejaar ging ik zelden uit, 
maar na de examens ging ik wel eens uit de bol. Dan 
voelde ik me als een puppy die even buiten mag. Ook 
aan de lessen zelf bewaar ik goede herinneringen. De 
vakken van professor Ann Cools waren een plezier om 
te volgen. Ze geeft op een schitterende manier les. Ik 
heb ook heel veel respect voor haar onderzoek rond 
schouder biomechanica.’
 
Had je als student al het bergvirus te pakken?
Jelle Veyt: ‘Ja. Ik ging in de vakantie vaak op fietstocht. 
Een goedkope manier van reizen. Toen ik met mijn 
broer naar de Pyreneeën fietste, wou ik er meteen 
ook de hoogste berg beklimmen. We zijn naar de top 
getrokken met loopschoenen waaronder we pinnen 
hadden gebonden. Totaal onverantwoord (lacht). 
Maar we hebben het gehaald, en bij het terugfietsen 
dacht ik: dat wil ik vaker doen. Zo begon ik cursussen 
bergbeklimmen te volgen. Toen Tenzing David Sherpa, 
een studiegenoot, me bij ons afstuderen voorstelde 
om naar Nepal te komen, heb ik dat aanbod gretig 
aanvaard. Ook al had een professor me voorgesteld 
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Piekmoment 

Jelle Veyt: ‘Plots kijk je naar 

beneden, want hoger is er niets 

meer. En je denkt na over de weg 

die je hebt afgelegd.’

MADE 
@UGent

om te doctoreren. In Nepal kon ik werken voor de 
onderneming van Davids familie, die klimtochten naar 
de top van de Mount  Everest organiseert. Ik ben dan 
maar met de fiets naar het werk getrokken, een slordige 
13.000  kilometer (lacht).’

Wat trekt je zo aan in de bergen?
Jelle Veyt: ‘Ik hou van het desolate. Je voelt je heel klein 
als mens. Ook het idee alles op eigen kracht te doen 
spreekt me erg aan: naar de berg fietsen, en dan de top 
beklimmen zonder de hulp van sherpa’s of zonder extra 
zuurstof. Helaas is dat laatste niet helemaal gelukt. De 
weersomstandigheden zaten niet mee. Door de wind 
was de gevoelstemperatuur min vijftig. Zonder extra 
zuurstof is de kans te groot dat je tenen of vingers af-
vriezen. De laatste 1000  meter heb ik daarom met een 
zuurstofmasker gelopen.’

Je eerste poging om de Mount Everest te beklimmen 
moest je staken toen 16 sherpa’s omkwamen in een 
lawine. De tweede keer moest je zelf voor een lawine 
op de loop. Je laat je niet snel afschrikken.
Jelle Veyt: ‘Zoals ik al zei: ik kan best koppig zijn. Ik 
was natuurlijk wel extra alert als ik lawines zag, maar 
meestal waren die veraf. Ik had ook het gevoel dat ik 
geen faire kans had gekregen door omstandigheden 
waar ik zelf niets mee te maken had. Daarom wou ik 
een herkansing.’

Jelle Veyt
° 1986
Master Revalidatiewetenschappen 
en Kinesitherapie (2012)

Hoe voelde het om dan eindelijk op de top te staan?
Jelle Veyt: ‘Dat valt moeilijk te beschrijven. Het is na-
tuurlijk een fantastisch gevoel. Wekenlang kijk je naar 
boven, naar de bergen die je nog moet beklimmen. En 
plots kijk je naar beneden, want hoger is er niets meer. 
Je begint ook na te denken over de weg die je hebt 
afgelegd, letterlijk en figuurlijk. Ooit was ik dakloos, en 
ik ben ik naar het dak van de wereld geklommen.’

De hoogste top heb je bedwongen. En nu?
Jelle Veyt: ‘Mijn volgende project is een human powered 
seven summits: ik wil op elk continent de hoogste berg 
beklimmen, volledig op eigen krachten. Ik wil de berg 
ook telkens op eigen kracht bereiken. Dat betekent dat 
ik zal moeten roeien, skiën, fietsen … Het wordt een 
project van tien jaar in afleveringen. Tussendoor kom ik 
naar België, om dan later de draad op te pikken waar ik 
ben gestopt. Ik wil daarbij ook telkens een lokaal goed 
doel sponsoren. Net zoals ik deed bij de beklimming 
van de Mount Everest. Toen heb ik geld ingezameld voor 
Shangrila Home, een organisatie die straatkinderen 
nieuwe kansen geeft. Met mijn achtergrond vond ik dat 
het perfecte project om te steunen.’

Je kunt de avonturen van Jelle volgen via

www.jelleveyt.be
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Professor Koen 
De Bosschere

vakgroep 
 Elektronica en 

Informatie systemen

De gemiddelde ecologische voetafdruk 
van de Belg bedraagt 8 hectare. De be-
volking van Gent heeft dus eigenlijk heel 
de oppervlakte van België nodig … De 
ecologische kosten van onze levensstijl 
wentelen we af op de rest van de wereld. 
Dat beseffen we allemaal wel, en aan de 
UGent doen we er ook onderzoek naar, 
maar we verbinden er geen conclusies 
aan voor onze manier van leven – ook als 
academici. Onbekommerd vliegen we de 
wereld rond, op weg naar vergaderingen 
en symposia. Als een vliegtuig helemaal 
vol zit, verbruikt het 3 liter kerosine per 
passagier per 100 kilometer. Een auto ver-
bruikt weliswaar 6 liter benzine per 100 
kilometer, maar met een vliegtuig leg je 
natuurlijk veel grotere afstanden af. Heen 
en terug naar de VS betekent per passa-

gier zowat 420 liter kerosine – of zowat 
1000 kilogram CO2.
 
Het kan nu eenmaal niet anders als je inter-
nationaal wilt meetellen en netwerken, hoor 
ik collega’s zeggen. Kan het echt niet minder? 
De mogelijkheden van videoconferencing 
worden technisch alsmaar beter. In sommige 
vakgebieden steunt de publicatiecultuur op 
deelname aan congressen. Een presentatie 
van 20 minuten op een congres in Chicago 
staat misschien goed op je cv, maar de mili-
eukosten zijn veel hoger dan een publicatie 
in een tijdschrift. Misschien moeten sommige 
disciplines nadenken over een koolstofarme-
re publicatiecultuur? En netwerking is inder-
daad belangrijk, maar dan kun je er beter één 
of twee topconferenties uitkiezen, liever dan 
naar vijf kleinere events te vliegen …

Maak je publicatiecultuur koolstofarmer

MOETEN ONZE 
WERKREIZEN 
DUURZAMER?

U
DENKT?
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Jonas  
Van der Slycken

vakgroep Accountancy, 
Bedrijfsfinanciering 

en Fiscaliteit

Internationalisering verzoenen met duurzaamheid

Veel studenten gaan op Erasmus en docen-
ten en onderzoekers werken alsmaar vaker 
samen met buitenlandse collega’s. Een 
goede zaak, maar die internationalisering 
heeft ook een ecologische impact. Denk 
maar aan de vele vliegtuigreizen waarmee 
academici hun ecologische voetafdruk 
vergroten – terwijl de trein of een behoor-
lijk uitgeruste videoconferentieruimte een 
duurzamer alternatief kunnen zijn.
 
Sommige vakgroepen hebben al een beleid 
uitgewerkt om hun werkreizen te verduur-
zamen. Ze engageren zich om – als dat 
kan – vaker de trein te nemen of een busje 
te huren, of om zorgvuldig te screenen 
welke vliegtuigreizen echt noodzakelijk 
zijn. Om meer professoren en studenten 
voor die kwestie te sensibiliseren, hebben 
Leen Bervoets, Janis Baeten en ikzelf de 
Groene Locomotief opgericht. Met de hele 
UGent-community willen we erover naden-

ken over mogelijkheden om internationa-
lisering en duurzaamheid beter met elkaar 
te verzoenen.
 
Moeten we – naar het voorbeeld van Ne-
derlandse touroperators – een calculator 
ontwikkelen waarmee we kunnen voorre-
kenen hoeveel klimaatschade een werkreis 
werkelijk veroorzaakt? Moeten we – zoals 
een Zweedse universiteit doet – de externe 
milieukosten van vliegtuigreizen in rekening 
brengen en per ticket een taks heffen, waar-
mee we dan duurzaamheidsprojecten van de 
UGent kunnen financieren? In oktober 2016 
plannen we alvast een debat, om ideeën, 
getuigenissen en initiatieven uit te wisselen 
en hopelijk veel enthousiasme los te weken.

Dirk Van den Poel 
Bij het initiëren van nieuw onderzoek zijn 
face-to-face contacten veel productiever. Con-

ferenties zijn gelegenheden om vele collega’s op één plaats 
te ontmoeten en nieuwe contacten te smeden. Voor opvol-
gingsvergaderingen kunnen videoconferencies inderdaad 
nuttig zijn. Vergeet echter ook niet het motiverende effect 
voor doctoraatsstudenten van internationaal reizen.
30 juni om 23:20

Annick Raes 
Inderdaad, afschaffen. Video- en/of televerga-
deren werkt ook zonder verlies aan reistijd en 

onnodige verblijfskosten.
29 juni om 14:55

Kenneth Verheggen
Mensen live ontmoeten uit je onderzoeksveld 
is uitermate belangrijk, dus helemaal afschaf-

fen is volgens mij uit den boze, zeker in de wetenschap. Je 
kan ideeën niet puur digitaal uitwisselen of iets uitgelegd 
krijgen. Ik pleit voor kleinere en meer intense congressen, 
zonder geplande uitstapjes en uitgebreide diners. Uit erva-
ring weet ik dat 3 dagen in een hotel met 20 collega’s van 
alle uithoeken van de wereld veel productiever is dan een 
groot congres waar 700 posters hangen en je met misschien 
3 mensen kan praten als je geluk hebt. Cut down on luxury, 
not on community en je komt al een heel eind!
29 juni om 16:03

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:

Jonas Van der Slycken kreeg samen met Leen  Bervoets 
(vakgroep Geschiedenis) en Janis Baeten (vakgroep 
Biosysteemtechniek) de UGent duurzaamheidsaward 
de Groene Ruijter.
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Dat zegt studentenbeheerder Pieter De Pauw. Op pagina 14 lees 
je meer over de 123 studentenverenigingen aan de UGent.

CITAAT

‘Studentenverenigingen zijn het zout 
in de pap van het universitaire leven: 
ze loodsen je door je studies, maken 
je wegwijs in het studentenleven en 

zorgen voor fun en ontspanning.’
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Alternatief 

In sectoren zoals aquacultuur en 

veevoeding kunnen algen een 

volwaardig alternatief vormen – 

en onze ecologische voetafdruk 

verkleinen, zegt Sue Ellen Taelman 

(vakgroep Duurzame Organische 

Chemie en Technologie). Voor 

haar doctoraat onderzocht ze de 

duurzaamheid van algenproductie.

ZIJN ALGEN

DIE DURFT DENKEN

‘Om in aquacultuur 1 kg zalm te produceren, wordt 
zowat 5 kilogram wilde vis vermalen tot meel 
en olie. Die wilde vis voedt zich met algen. Het is 
dus veel duurzamer om die tussenstap over te 
slaan en de zalm meteen met algen te voederen. 
Ook in veevoeding kunnen algen een waardevol 
alternatief vormen: ze bevatten veel vitamines en 
eiwitten en kunnen de import van soja-eiwitten 
uit Zuid-Amerika beperken. Zo sparen we waarde-
volle ecosystemen zoals het Amazonewoud, die 
nu plaats moeten maken voor sojateelt.

Algen nemen bovendien geen vruchtbare grond in: je 
kunt ze kweken in zee, in vijvers of op onvruchtbaar 
land. Ze kunnen zelfs groeien op afvalstromen en ze 
nemen CO2 op. Toch is de algenproductie momenteel 
nog niet duurzaam: het kost nog te veel energie om de 
algen te kweken en te verwerken. Daarom is onderzoek 
nodig naar nieuwe kweek- en oogsttechnieken die de 
productie energie-efficiënter kunnen maken. Kortom: 
de algenproductie is dus zeker veelbelovend, maar om 
ze op commerciële schaal haalbaar en duurzaam te 
maken, zijn nog doorbraken nodig.’

HET NIEUWE GOUD?



Registreer je nu op de alumnidatabank:

V E R E N I G I N G E N

Bouw aan je netwerk en
 neem deel aan activiteiten.

V A C A T U R E S

Ontdek jobkansen via 
het vacatureforum.

V O O R D E L E N

Via jouw alumnikaart krijg 
je tal van kortingen.

SLUIT AAN BIJ ONS 

UGENT ALUMNI NETWERK!

alumni@UGent.be 
T 09 264 82 77 
www.UGent.be/alumni

 WWW.UGENT.BE/ALUMNI
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